ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Γιεύθσνζη: Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο
Σμήμα: Μειεηψλ – Καηαζθεπψλ

ΔΡΓΟ: «σνηήρηζη οδοζηρωμάηων με εκηεηαμένες θθορές ζηον
Γήμο Ηλιούπολης»
Α.Μ. 20/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 2.000.000,00 Δσρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 2018ΔΠ08500021 ηης ΑΔΠ 085 ΣΡΟΠ.0 ηοσ Δθνικού κέλοσς ηοσ
Π.Γ.Δ. ηης Περιθέρειας Αηηικής για ηο έηος 2019

ΚΧΓΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: Κ.Α. 64.7333.0072

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Γιεύθσνζη: Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο
Σμήμα: Μειεηψλ – Καηαζθεπψλ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
.Α.Τ. – Φ.Α.Τ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Ηιηνχπνιε, Μάξηηνο 2018

Γιεύθσνζη: Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο
Σμήμα: Μειεηψλ – Καηαζθεπψλ
Έργο: «πληήξεζε νδνζηξσκάησλ κε εθηεηακέλεο
θζνξέο ζηνλ Γήκν Ηιηνχπνιεο»
Α.Μ.: 20/2018
Υρημαηοδόηηζη: 2018ΔΠ08500021 ηεο ΑΔΠ 085
ΣΡΟΠ.0 ηνπ Δζληθνχ θέινπο ηνπ Π.Γ.Δ. ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ην έηνο 2019
Κ.Α Γήμοσ: Κ.Α. 64.7333,0072
Προϋπολογιζμός: 2.000.000,00 € (κε Φ.Π.Α. 24%)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο, πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α

ΟΓΟ

ΑΠΌ

ΔΧ

ΔΜΒΑΓΟ

1

Αζ. Γηάθνπ

Λέζβνπ

Μπίθνπ

935,00

2

Αζ. Γηάθνπ

Πάξνπ

735,00

3

Αλαζηάζεσο

Αξηζηνηέινπο

1.500,00

4

Γακαζθελνχ

Κεθαιιελίαο

Σήλνπ
Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ
Κέλεληπ

5

Γσδεθαλήζνπ

Κξήηεο

Φηιειιήλσλ

2.030,00

6

Δι. Βεληδέινπ

Αιηκνχληνο

Μχξσλνο

1.425,00

7

Δι. Βεληδέινπ

Μ. Αληχπα

8

Δι. Βεληδέινπ

Μαξαβέιηα

9

Διεπζεξίαο

10

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
θαη ηελ δηαζηαχξσζε κε ηελ νδφ Λέζβνπ
θαη ηνπηθέο επεκβάζεηο
θαη ηνπηθέο επεκβάζεηο

1.160,00
θαη ηνπηθέο επεκβάζεηο

300,00

κφλν ηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ

500,00

κφλν ηνπηθέο επεκβάζεηο

Πάθνπ

πιαηεία Δζλ.
Αληηζηάζεσο
Γαβάθε

3.720,00

Δξερζέσο

Αξηζηνδήκνπ

Παπάγνπ

1.500,00

11

Η. Πνιπηερλείνπ
Θέκηδνο

13

Θξάθεο

Μ. Αληχπα
Γεκήηξηνπ
Γιπλνχ
Η. Πνιπηερλείνπ

2.060,00

12

14

Ιθηίλνπ

Φεηδίνπ

1.210,00

15

Ινπζηηληαλνχ

Π. Πεληάξε
ηέθαλνπ
αξάθε
Νεάξρνπ
Ηξψσλ
Πνιπηερλείνπ
Υξπζνζηφκνπ
κχξλεο

Πνζεηδψλνο

1.390,00

405,00
300,00

16

Καξακαλιή

Άξεσο

πι. Αεξνπνξίαο

1.220,00

θαη ηνπηθέο επεκβάζεηο θαη ζηα δχν
ξεχκαηα θπθινθνξίαο, θαζψο θαη γχξσ
απφ ηελ πι. Αεξνπνξίαο θαη έλα ηκήκα
ηεο Π. Πεληάξε πξνο Ηξψσλ
Πνιπηερλείνπ

17

Κνλίηζεο

Μαξίλνπ
Αληχπα

Λπθνχξγνπ

2.000,00

θαη ηνπηθέο επεκβάζεηο

Αξηζηνκέλνπο

(Δι. Βεληδέινπ)

πι. 25εο
Μαξηίνπ

θφπα

18
19

Κππξίσλ
Ηξψσλ
Κππξίσλ
Ηξψσλ

500,00
2.275,00

κφλν ηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ
Σν ξεχκα θπθινθνξίαο πξνο πιαηεία
25εο

Α/Α

22

ΟΓΟ
ιεσθ.
Γεκνθξαηίαο
ιεσθ. Μ.
Αληχπα
Μπέιιεο

23

Ν. Πνιίηε

Αιεμαλδξείαο

24

Νεάξρνπ

Γαηδάινπ

Σζακαδνχ
Δκκαλνπήι
Ρνΐδε
Σπζζάλδξνπ

25

Νεάξρνπ

Θξάθεο

Φεηδίνπ

26

Νηθνκάρνπ

Ίσλνο

27

Ξελνθψληνο

Αξηζηνηέινπο

28

Οδπζζέσο

29
30

Όζσλνο
Οξθέσο

Παληαδή
Λεσθφξν
Δηξήλεο
Ιππνθξάηνπο

31

Οξθέσο

Κέθξνπνο

Μελειάνπ

1.790,00

32

Παληαδή
παξάδξνκνο Λ.
Βνπιηαγκέλεο
παξάδξνκνο Λ.
Βνπιηαγκέλεο
παξάδξνκνο Λ.
Βνπιηαγκέλεο

Αγίνπ Γεσξγίνπ
Αγίνπ
Κσλζηαληίλνπ

Οδπζζέσο

2.870,00

Σδαβέια

3.410,00

20
21

33
34
35
36

Πάξλεζνο

ΑΠΌ
Π. Γξεγνξίνπ

ΔΧ
πι.
Αλεμαξηεζίαο

πι. Αηλζηατλ

Η. Πνιπηερλείνπ

. αξάθε

Πάθνπ
νθνθιή
Βεληδέινπ
Λεσθ.
Γεκνθξαηίαο

ΔΜΒΑΓΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

1.820,00

Σν ξεχκα πξνο Π. Γξεγνξίνπ

1.440,00
870,00
700,00
560,00
1.740,00

θαη ηνπηθέο επεκβάζεηο ζην ππφινηπν
ηκήκα έσο Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ

1.400,00

θαη ηνπηθέο επεκβάζεηο

1.000,00

Αληηνιηζζεξφ.

Οξθέσο

760,00

Αληηνιηζζεξφ

Αξθαδίνπ
Αζθιεπηνχ

490,00

Δζλάξρνπ
Μαθαξίνπ
Ηξνδφηνπ

Αγ.
Κσλζηαληίλνπ
Δζλάξρνπ
Μαθαξίνπ
πιαηεία
Αλαγλσζηαξά
Θεκηζηνθιή
νθνχιε
Μαξηίνπ

520,00

975,00
4.300,00
2.880,00

38

Παηξηάξρνπ
Ισαθείκ
πιαηεία

39

πιαηεία

40

Πχξξσλνο

41

Πχξξσλνο

42

άκνπ

43

Μαηζνχθα

Μαβίιε

25εο Μαξηίνπ

Πξσηφπαππα

1.500,00

κφλν ηνπηθέο επεκβάζεηο

Πιάησλνο

1.010,00

θαη ε ζπκβνιή κε ηνλ παξάδξνκν

46

ηθειηαλνχ
νθνθιή
Βεληδέινπ
νθνθιή
Βεληδέινπ
πχξνπ Μήιηνπ

αξάθε

2.030,00

47

Σαυγέηνπ

Πάξλεζνο

945,00

48

Σήλνπ

Κεθαιιελίαο

605,00

49

Τπεξείδνπ

50

Υίνπ

Ίδεο
Αξ.
Γακαζθελνχ
Αιέθνπ
Παλαγνχιε
Οκνλνίαο

51

Υίνπ

κχξλεο

Πάξνπ

800,00

52

Υξ. κχξλεο
Υξ. κχξλεο

Ινπζηηληαλνχ
Αιέθνπ
Παλαγνχιε

170,00

53

Βεζζαξίνπ
Μαξίλνπ
Αληχπα

37

44
45

Αιακάλαο
25εο
Δζληθήο
Αληίζηαζεο
νθνθιή
Βεληδέινπ
Υαξηιάνπ
Σξηθνχπε
Λέζβνπ

παξάδξνκνο
Βνπιηαγκέλεο
Ηξαθιένπο

805,00
600,00

ηνπηθέο επεκβάζεηο

πέξημ

600,00

ηνπηθέο επεκβάζεηο

Λεσληδίνπ

680,00

νθνθιή
Βεληδέινπ

640,00
300,00

πι.
Παπαδηακάληε
νθ. Βεληδέινπ

κφλν ηελ ζπκβνιή

295,00

ηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ θαη ηνπηθέο
επεκβάζεηο ζηελ Σήλνπ

595,00
1.635,00

4.000,00

θαη ηνπηθέο απνθαηαζηάζεηο
θαη ζπκβνιέο ησλ νδψλ θαη ηνπηθέο
απνθαηαζηάζεηο
θαη ηνπηθέο απνθαηαζηάζεηο

Οη εξγαζίεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη είλαη:
Θα γίλεη απφμεζε ππάξρνληνο θζαξκέλνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο
(θξεδάξηζκα), ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ειάρηζηε φριεζε ηεο θπθινθνξίαο ή θαηά ηηο ψξεο
πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λπθηεξηλψλ σξψλ). πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί
ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζεο, κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα
ηαρείαο δηάζπαζεο. Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεσο θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνχ κεηά ηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ απφμεζεο (θξεδαξίζκαηνο), κε αζθαιηνζθπξφδεκα ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, κε ρξήζε δηαζηξσηή
αζθάιηνπ (finisher).
Καηά πεξίπησζε, φπνπ απαηηεζεί, αλάινγα κε ηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο πνπ ζα δηαπηζησζνχλ κεηά ηελ
απφμεζε ηνπ ππάξρνληνο θζαξκέλνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα, θαη θαηφπηλ εληνιήο ηεο επίβιεςεο, κπνξεί λα
γίλεη θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, κε αζθαιηφκηγκα
παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή
Α 40.
ηα ζεκεία πνπ ζα γίλνπλ επεκβάζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα (έσο 100 m2) φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
κειέηε θαζψο θαη φπνπ απαηηεζεί, αλάινγα κε ηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαη θαηφπηλ
εληνιήο ηεο επίβιεςεο, ζα γίλεη θνπή ησλ παξεηψλ κε αζθαιηνθφπηε γηα δεκηνπξγία νξζνγσληθνχ
ζρήκαηνο θαη θαζεηφηεηαο παξεηψλ θαη θαζαξηζκφο ηεο δεκηνπξγεζείζαο επηθάλεηαο.
εκεηψλεηαη φηη θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν θζνξάο ηνπ νδνζηξψκαηνο (π.ρ.
ηξνρφαπιάθσζε, αιινίσζε ηεο πθήο, ξσγκέο ηχπνπ αιηγάηνξα θ.η.ι. βι. ΟΔΜΚ-Β-9) ζα πξαγκαηνπνηεζεί
κέξνο ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξεο θαη έληερλε απνθαηάζηαζεο ηεο θζνξάο ηνπ
νδνζηξψκαηνο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
 Αθαίξεζε ηεο ππάξρνπζαο βάζεο θαη ππφβαζεο
 Καηαζθεπή ζηξψζεο ζηξάγγηζεο νδνζηξσκάησλ, ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ πάρνπο, απφ
ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ.
 Καηαζθεπή λέαο ππφβαζεο θαη βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή
πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ, κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ
πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m.
 Σνπνζέηεζε αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν
αζθαιηηθφ γαιάθησκα ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ηνκήο.
 Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε
κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40.
 Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο.
 Σνπνζέηεζε ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ηχπνπ ΜΔ-5 κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο παξεηέο ηεο
ηνκήο κε ην νδφζηξσκα.
 Σνπνζέηεζε αζθαιηνκίγκαηνο Π.Σ.Π. Α265 πάρνπο φζν ηνπ ζπλαληνχκελνπ πάρνπο ηεο νδνχ
θαη φρη κηθξφηεξν ησλ 5εθ., ηελ ζπκπίεζε θαη ηελ δαπάλε κε δνλεηηθφ νδνζηξσηήξα ηνπ
αζθαιηνκίγκαηνο.
Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ λέεο δηαγξακκίζεηο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, κε αλαθιαζηηθή βαθή ή
κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθφ θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Οπνηνπδήπνηε
ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ
πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα. Σέινο ζα γίλεη αλχςσζε ή θαηαβηβαζκφο
θαιπκκάησλ ζηνκίσλ θξεαηίσλ ππνλφκσλ (νκβξίσλ - αθαζάξησλ θ.ι.π.) γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηέςεψο
ηνπο ζηελ λέα πςνκεηξηθή ζέζε ηεο νδνχ.








Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ηεχρε, ζρέδηα θ.ι.π.) θαη ηηο δηαηάμεηο:
Σνπ Ν. 3463/ΦΔΚ 114Α΄/08-06-2006 «Κχξσζε ηνπ Κσδηθφο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ».
Σνπ N. 4555/ΦΔΚ 133Α΄/19.07.2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο
θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. – Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο Ι»
Σνπ Ν. 3861/ΦΔΚ 112Α΄/13-07-2010 «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο – Αλάξηεζε Νφκσλ & Πξάμεσλ ζην
Γηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ Ν. 4412/ΦΔΚ 147Α΄/08-08-2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
Σεο Τ.Α. Γ11γ/0/9/7/ΦΔΚ 363Α΄/19-02-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ
Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ
Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ»
Σνπ Π.Γ. 171/ΦΔΚ 84Α΄/02-06-1987 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο
ζε ζέκαηα, έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη άιιεο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο»






Σελ Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17.07.2012/ΦΔΚΑ΄ 2221/30-07-2012 «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440)
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα.»
Σελ Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/οικ/356/04-10-2012 Δγκ. 26 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ – Γ.Γ.Γ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία δίδνληαη νδεγίεο θαη
παξαξηήκαηα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ Τπεξεζηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Σελ Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/οικ/369/15-10-2012 Δγκ. 27 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ – Γ.Γ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δ..Τ.) ησλ
δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ άξζξνπ γηα ηα «απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην»

Κάζε εξγαζία ζα γίλεη κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο ηα Έξγα Τπεξεζίαο θαη αθνχ ν
αλάδνρνο ζα έρεη πξνβεί ζηελ ιεπηνκεξή πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θάζε νδνχ, ζχκθσλα θαη κε φζα
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο πξέπεη κέζα ζε είθνζη κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα πξνβεί ζε αλαιπηηθή πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θαη λα ηελ ππνβάιιεη
ζηελ Τπεξεζία.
Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα έξγα
νδνπνηίαο, πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά θαη ειεθηξνκεραλνινγηθά ηελ Σ..Τ. θαη ηηο ΔΣΔΠ.
Δπίζεο ζα εθηειεζζνχλ θαη κε βάζε ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
1. ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ θαη ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο
κειέηεο.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ρσξνζηάζκηζε ησλ νδψλ. Οη
δηαηνκέο ζα ιεθζνχλ αλά 10-20 κέηξα, αλάινγα κε ηελ εξπζξά ηεο νδνχ.
Η ρσξνζηάζκηζε απηή ζα εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Μεηά ηηο εξγαζίεο θξεδαξίζκαηνο ζα αθνινπζήζεη λέα ρσξνζηάζκηζε ησλ νδψλ, ηεξνπκέλσλ ησλ ίδησλ
ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ, ε νπνία νκνίσο ζα εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Η δηαθνξά ησλ δχν ρσξνζηαζκίζεσλ ζα είλαη ην πάρνο ηνπ θξεδαξηζκέλνπ αζθαιηηθνχ, ή ην πάρνο
εθζθαθήο ή απνμήισζεο νδνχ ζε πεξίπησζε πνπ απηή είλαη απφ ζθπξφδεκα ή άιιν πιηθφ.
Μεηά ηε δηάζηξσζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ή άιινπ πιηθνχ ζα αθνινπζήζεη λέα ρσξνζηάζκηζε, βάζεη ηεο
νπνίαο θαη ζα πξνθχςνπλ νη ηειηθά θαηαζθεπαζκέλεο λέεο πνζφηεηεο.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη :
 ε νδνχο βαξεηάο θπθινθνξίαο ή νδνχο απμεκέλεο ζεκαζίαο ζα δηαζηξσζεί αζθαιηηθφο
αληηνιηζζεξφο ηάπεηαο.
 ε νδνχο δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο ζα γίλεη δηάζηξσζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα θπθινθνξίαο ηεο Π.Σ.Π.
Α265.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ηηκή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (απφμεζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα
αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο), αθνξά θξεδάξηζκα ζε πάρνο πέληε εθαηνζηψλ. Σπρφλ ιηγφηεξν ή
επηπιένλ πάρνο θξεδαξίζκαηνο ζα πιεξψλεηαη αλαινγηθά πξνο ηε βαζηθή ηηκή ηνπ άξζξνπ.
2. ΔΠΙΚΔΤΔ ΦΡΔΑΣΙΧΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΦΗ ΑΓΧΓΧΝ ΟΜΒΡΙΧΝ Η ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ
Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ θαπαθηνχ ηνπ θξεαηίνπ ζηελ πεξίπησζε
πνπ έρνπκε θξεάηην επίζθεςεο, ή ηεο ζράξαο φηαλ πξφθεηηαη γηα θξεάηην πδξνζπιινγήο, ψζηε απηφ λα
είλαη ζηελ ίδηα ζηάζκε κε ην ππφινηπν νδφζηξσκα. Θα γίλεη αξρηθά πξνζεθηηθή αθαίξεζε ηνπ θαπαθηνχ ηνπ
θξεαηίνπ ή ηεο ζράξαο πδξνζπιινγήο θαη απνμήισζε κεηά πξνζνρήο ηεο ζηεθάλεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα
απνμεισζνχλ 5-10 εθαηνζηά (θαη’ χςνο) απφ ην ζθπξφδεκα ηνπ ιαηκνχ ηνπ θξεαηίνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή
ε πξφζθπζε λένπ θαη παιηνχ ζθπξνδέκαηνο, ζα ζπκπιεξσζεί κέρξη ηελ αλαγθαία ζηάζκε ν ιαηκφο ηνπ
θξεαηίνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ εθ λένπ ε ζηεθάλε θαη ην θαπάθη. Η λέα ζέζε ηνπ θαπαθηνχ ηνπ θξεαηίνπ ή
ηεο ζράξαο πδξνζπιινγήο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε απνιχησο πςνκεηξηθά κε ηελ νδνζηξσζία
ηεο νδνχ ζην ίδην ζεκείν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ΓΔΝ ζα γίλεη εγθηβσηηζκφο ηεο ζηεθάλεο ησλ θαπαθηψλ ή ησλ
εζραξψλ κε αζθαιηηθφ πιηθφ.
ηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ζα γίλνπλ εξγαζίεο γηα ηε απνθαηάζηαζε ηεο πιάθαο θάιπςήο ηνπο, φπνπ απηή
είλαη θαηεζηξακκέλε κε πξνζεθηηθή απνμήισζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο απηήο, ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηδεξνχ
νπιηζκνχ απηήο κε πξφζζεην νπιηζκφ, ην θαινχπσκα θαη ηελ ελ ζπλερεία ζθπξνδέηεζε. Παξάιιεια ζα
αληηθαηαζηαζνχλ θαη νη θαηεζηξακκέλεο κεηψπεο κε ρπηνζηδεξέο κεηψπεο ή κε κεηψπεο ίδηεο κε απηέο νη
νπνίεο ζα ππάξρνπλ ζηα φκνξα ζηφκηα πδξνζπιινγήο κε ηελ θαηεζηξακκέλε.
ε φια ηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ζα γίλνπλ εξγαζίεο επηκειεκέλνπ θαζαξηζκνχ ηνπο θαη απφθξαμεο (αλ
παξαζηεί αλάγθε) ψζηε λα βξίζθνληαη ζε πιήξε θαη θαιή ιεηηνπξγία.

Πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηαρχπεθηνπ ηζηκέληνπ ή άιισλ εηδηθψλ πιηθψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην
βέιηηζην απνηέιεζκα.
3. ΓΙΑΓΡΑΜΜΔΙ – ΑΝΑΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ζα αθνινπζήζεη δηαγξάκκηζε ή αλαδηαγξάκκηζε ησλ νδψλ, θαηά
κήθνο θαη εγθάξζηα θαη γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη θαηαγξάςεη ηελ
ππάξρνπζα δηαγξάκκηζε.
4. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππνρξεσηηθά ζα ιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν 2696/1999
(Κ.Ο.Κ.) κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο. Δπίζεο ζα ζπληαρζεί ηερληθή έθζεζε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο ζεκαηνδφηεζεο ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηεχρνο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ ζε Οδνχο (ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ/ΓΙΠΑΓ/νηθ/502/17-2003, ΦΔΚ 946/ΣΒ΄/9.7.2003), φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα.
Δπίζεο ζα γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηξνραίαο, ηνπ Ο.Α..Α., θ.ι.π. θνξέσλ γηα ηελ
θχζε, ην είδνο θαη ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. Δμππαθνχεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί
ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο Λεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, πξψηα ζα γίλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίεο ( κειέηε ηξνπνπνίεζεο, άδεηα απφ Ο.Α..Α., θ.ι.π.).
5. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.
Ο αλάδνρνο κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ ππεξεζία,
ηα αληίζηνηρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, απηνχ θαη ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ:
νξηδνληηνγξαθία ηεο νδνχ ζε αθξηβέο ηνπνγξαθηθφ ζρέδην κε θιίκαθα 1:500, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ε
νδφο θιπ. κε ηηο ηπρφλ δηαζηαπξνχκελεο νδνχο, θαζψο θαη ηα πεδνδξφκηα, νη λεζίδεο θαη πιαηείεο θαη φια
ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο νδνχ (ζήκαλζε – δηαγξάκκηζε – δίθηπα – θξεάηηα θ.ι.π.)
6. ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ρσξίο εηδηθή απνδεκίσζε θαη ζε βάξνο ησλ ΓΔ θαη
ΟΔ, λα θσηνγξαθήζεη ην έξγν ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο, κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ, θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ζα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία ζε ηξείο (3) ζεηξέο κέζα ζηνπο
ηζαξίζκνπο εηδηθνχο θαθέινπο θσηνγξαθηψλ (ALBUM) φπνπ επηγξαθηθά, ζε θάζε θσηνγξαθία, ζα
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήςεσο, ε ζέζε, ε ζπλνπηηθή, πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ εηθνλίδνληαη,
θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ήζειε θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ πιήξε θσηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ
έξγνπ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ.
Η πνζφηεηα θαη νη ζέζεηο ιήςεσο θσηνγξαθηψλ ηνπ έξγνπ ζα επηιέγνληαη θαη ζα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά
ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε.
Γηα ηελ πεξίπησζε παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο πην πάλσ αλαθεξνκέλεο θσηνγξάθεζεο
ηνπ έξγνπ, επηβάιιεηαη θαη παξαθξαηείηαη, ζηνλ πξψην επφκελν ινγαξηαζκφ, ηζφπνζε πνηληθή ξήηξα
πξνο ηελ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ή ζπκπιήξσζε γηα λα θαιπθζνχλ νη πην πάλσ ππνρξεψζεηο ηεο
θσηνγξάθεζεο θαη ζα επηηεπρζνχλ κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο κε άιια πξφζσπα ή κέζα απνινγηζηηθά.
ηελ πεξίπησζε απηή ε Τπεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα επηιέμεη ηνλ θζελφηεξν ηξφπν.
7. ΑΞΙΑ ΑΦΑΛΣΟΤ – ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ
Γηα ην έξγν απηφ δελ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ηδηαίηεξεο ακνηβήο γηα ηε δαπάλε αζθάιηνπ ε νπνία
ελζσκαηψλεηαη, δεδνκέλνπ φηη ε αμία ηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα πξνζθνκίζεη κειέηεο
ζχλζεζεο αζθαιηηθψλ, φπσο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη αιιαγή ηνπ πξνκεζεπηή
αζθαιηηθνχ. Οη θάζε θχζεσο δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
8. ΓΑΠΑΝΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΗ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΡΡΙΦΗ
Οη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ), ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε, ησλ θαηά πεξίπησζε ησλ πιενλαδφλησλ ή / θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ
πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ
Όξσλ πξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. Γ11γ/0/9/7 (ΦΔΚ 363Β’/19-12-13) θαη Γ11γ/0/3/20
(ΦΔΚ 639Β’/20-03-13) απνθάζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηεο κειέηεο.
Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη
θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη
εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. ΟΙΚ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε

απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ
απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο.
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ην έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ δύο εκαηομμύριων εσρώ και μηδέν λεπηών
(2.000.000,00 €) περιλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% θαη βαξχλεη ηνλ ΚΑ: 64.7333.0072 ηνπ ηζρχνληνο
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηος 2019, είλαη εγγεγξακκέλν ζην
Σερληθφ Πξφγξακκα έηοσς 2019 θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ είλαη ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηοσ
ενάριθμοσ έργοσ 2018ΔΠ08500021 ηης ΑΔΠ 085 ΣΡΟΠ.0 ηοσ Δθνικού κέλοσς ηοσ Π.Γ.Δ. ηης
Περιθέρειας Αηηικής για ηο έηος 2019.
Ηιηνχπνιε

Ο πληάμαο

Μάξηηνο

H Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο Μειεηψλ - Καηαζθεπψλ

Ισάλλεο Μπειηάο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.

νθία Νηθνινπνχινπ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

2018
Θεσξήζεθε
Ο Γηεπζπληήο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο

Ισάλλεο Γνπξιήο
Αξρηηέθησλ

